
 
 
 
 
 
 

Nota de premsa 
 

 

Quatre exposicions a Barcelona, Madrid  
i Palma posen en marxa l’acord entre la  

Fundació ”la Caixa” i la Fundació MACBA  
 

 
• La Fundació ”la Caixa” i la Fundació MACBA iniciaran la seva 

col·laboració en l’àmbit expositiu amb una mostra que es veurà al 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona el 2011 amb el títol genèric 
de Volum. 

 
• La col·laboració continuarà amb dues presentacions successives a 

CaixaForum Madrid i CaixaForum Palma a partir de diferents 
seleccions dels dos fons, i culminarà el 2013 amb una mirada 
simultània a CaixaForum Barcelona i al MACBA.   

 
• Aquestes exposicions són fruit del conveni signat al mes de juliol 

per Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 
Caixa”, i Leopoldo Rodés, president de la Fundació MACBA. 
L’acord, que s’ha fet extensiu al Consorci MACBA, permet sumar 
un total de 4.500 obres. 

 
• Programes d’educació, investigació, cohesió social i projectes 

artístics específics són altres accions conjuntes que es duran a 
terme en els quatre anys vinents gràcies a l’acord entre les dues 
institucions.  

 
• A més, el 2012 i 2013 s’organitzaran conjuntament dos simposis 

internacionals sobre art contemporani. 
 

• Chris Dercon, Suzanne Ghez, Ivo Mesquita, Joanna Mytkowska, 
Paul Schimmel i Vicente Todolí conformen la comissió assessora 
única, que permetrà fixar una política conjunta d’adquisició 
d’obres d’art contemporani.  



Barcelona, 3 de desembre de 2010 .- La directora de la Fundació MACBA, 
Ainhoa Grandes; la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa 
Durán; el director del MACBA, Bartomeu Marí, i la directora de la Col·lecció 
d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, han presentat avui 
les primeres accions conjuntes de les dues institucions. 
 
Aquestes accions són els primers resultats de l’acord de col·laboració signat el 
26 de juliol per Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i 
Leopoldo Rodés, president de la Fundació MACBA, per tal d’unir les 
col·leccions d’art contemporani de les dues fundacions.  
 
L’acord, que ara s’ha fet extensiu al Consorci MACBA, suposa un fons comú de 
4.450 obres en total i el converteix en un dels més significatius d’Espanya i del 
sud d’Europa del període comprès entre la segona meitat del segle XX i 
l’actualitat. 
 
Amb aquesta nova mirada es posa en marxa una programació expositiva a 
partir de diferents seleccions dels fons d’art contemporani de la Fundació ”la 
Caixa” i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Amb el títol genèric de 

Volum, es presentarà la primera en totes les sales del MACBA. La mostra, que 
tindrà lloc entre finals d’octubre del 2011 i principis de febrer del 2012, posarà 
de manifest la situació de l’escultura en el període de canvi del segle XX al XXI, 
dominada per la tensió entre la materialitat tridimensional de l’obra d’art i l’espai 
auditiu.  
 
Després d’aquesta mostra es presentaran una sèrie d’exposicions que es 
podran veure en els quatre anys vinents en les diferents seus de les dues 
institucions i també en museus espanyols i de l’estranger. A CaixaForum 
Madrid es desenvoluparà la segona mostra d’aquest acord, entre el desembre 
del 2011 i el març del 2012, la qual, a partir d’una selecció d’instal·lacions, 
pel·lícules i documents de performances, explorarà l’escenificació de la forma i 
l’espai fent palesa la dialèctica entre l’experiència de sentir i la de visualitzar. 
Entre el novembre del 2012 i el febrer del 2013 es mostrarà una nova selecció 
a CaixaForum Palma, i el 2013 aquestes presentacions culminaran amb una 
gran mostra conjunta al MACBA i a CaixaForum Barcelona.  
 
Simposis internacionals i programes educatius, altres accions 

 
El conveni de col·laboració no se cenyeix a l’àmbit expositiu. Les dues 
institucions organitzaran de manera conjunta diversos cicles de conferències. 
En aquest sentit, el 2012 i 2013, el MACBA i la Fundació ”la Caixa” faran dos 



seminaris internacionals sobre art contemporani. Comptaran amb la participació 
de destacats investigadors, crítics, assagistes i artistes involucrats en 
l’exploració de configuracions culturals actuals. L’objectiu és situar la producció 
artística contemporània com un reflex de fenòmens culturals, socials i polítics 
en el nostre món globalitzat. 
 
Així mateix, la Fundació ”la Caixa” i el MACBA estan acabant d’enllestir 
diversos programes d’educació i continguts digitals destinats a alumnes i 
professors de primària, secundària, batxillerat i estudis superiors. De manera 
paral·lela, s’impulsaran projectes artístics que tinguin un impacte social. 
 
La confluència de dues grans col·leccions d’art contemporani 

 
Les noves adquisicions d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa” i el 
MACBA es faran de manera coordinada mitjançant un comitè assessor únic. La 
nova política coordinada d’adquisició no alterarà la titularitat de les obres i cada 
institució serà propietària de les obres adquirides.  
 
El comitè assessor únic està format per Chris Dercon, director de la Tate 
Modern (Londres, Regne Unit); Suzanne Ghez, directora de Renaissance 
Society (Universitat de Chicago, Estats Units); Ivo Mesquita, conservador en 
cap de la Pinacoteca de l’Estat de Sao Paulo (Brasil); Joanna Mytkowska, 
directora del Warsaw Museum of Modern Art (Varsòvia, Polònia); Paul 
Schimmel, conservador en cap del Museum of Contemporary Art (MOCA) de 
Los Angeles (Estats Units), i Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern. 
 
És important destacar la interrelació i la complementarietat de les dues 
col·leccions. Certs artistes hi tenen una presència rellevant. És el cas de Pablo 
Palazuelo, de qui el MACBA posseeix un important fons de dibuixos, gouaches 
i olis dels anys cinquanta i seixanta que es complementa amb una peça 
geomètrica capital com és Alborada (1952) i les teles dels noranta de la 
col·lecció de la Fundació ”la Caixa”. El mateix passa, per exemple, amb Bruce 
Nauman, que és en les dues col·leccions. La Fundació ”la Caixa” té tres grans 
instal·lacions de Nauman, com la reconeguda Shit in your hat, que el MACBA 
complementa amb vídeos dels anys seixanta i setanta. Aquesta 
complementarietat permet definir un nou projecte de col·lecció conjunta de gran 
qualitat i amb una projecció internacional de molta envergadura. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa” va ser 
concebuda a principis dels anys vuitanta com un reflex del desenvolupament 
artístic de l’època. La col·lecció es va crear des de la consciència de la 



contemporaneïtat per donar-li un caràcter públic que la fes visible des dels seus 
inicis. La Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa” sempre ha fet 
les adquisicions aconsellada per un comitè assessor d’experts internacionals. 
 
Mentre que la secció d’art espanyol té un sentit històric, la secció internacional 
va començar als anys vuitanta pensada en un principi per contextualitzar l’art 
espanyol en l’àmbit internacional. Aquesta idea inicial ha anat evolucionant al 
llarg d’aquests vint-i-cinc anys, fins al punt que en l’actualitat la Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Fundació ”la Caixa” no fa distincions entre art espanyol i 
internacional. 
 
Dels anys vuitanta ressalten les obres del context alemany (Thomas Schütte, 
Katharina Fritsch, Rosemarie Trockel, Gerhard Merz, Reinhard Mucha i Harald 
Klingelhöller, entre d’altres), amb una referència a la generació anterior a través 
d’obres de Joseph Beuys (Es compta darrere de l’os. Espai del dolor, 1983), 
Sigmar Polke (Mephisto, 1988), Gerhard Richter i Ulrich Rückriem. Hi ha un 
bloc fonamental de grans instal·lacions d’artistes que van començar la seva 
trajectòria als anys seixanta, com Beuys, Giovanni Anselmo, Mario Merz, 
Jannis Kounellis, Richard Long i Christian Boltanski. Pel que fa a l’àmbit nord-
americà, inicialment es van seleccionar obres vinculades a l’art europeu, com 
les de Bruce Nauman, que es van ampliar amb peces fonamentals com 

Pinocchio house / Crooked leg, de Paul McCarthy, i Plato’s cave, de Mike 
Kelley, o l’obra de Robert Gober. És interessant destacar els treballs escultòrics 
de Richard Serra i Carl Andre per la seva relació amb els escultors més joves 
espanyols i alemanys. 
 
La secció d’art espanyol reuneix un conjunt important d’obres de Dau al Set, 
Millares, Saura, Lucio Muñoz, el grup El Paso, Ràfols-Casamada i Guinovart, 
que es van adquirir al principi d’aquesta col·lecció. Aquest conjunt inicial permet 
establir connexions entre artistes com Miquel Barceló, Juan Muñoz, Joan 
Hernández Pijuan, Cristina Iglesias, Pellu Irazu, Susana Solano i Ferran García 
Sevilla i artistes del context internacional, com A. R. Penck i Basquiat, per 
exemple. Així mateix, destaquen un grup d’obres d’artistes crítics amb el 
sistema artístic i social, com Federico Guzmán, Rogelio López Cuenca, Patricia 
Gadea, Joan Ugalde i Estrujenbank.  
 
Amb l’arribada del segle XXI, la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la 
Caixa” assumeix el canvi que significa un món globalitzat apostant per la 
innovació i ampliant el seu marc geogràfic a tot el planeta. Un exemple 
d’aquesta ampliació és el nombrós grup d’obres d’artistes llatinoamericans que 
ja conté la col·lecció, com Doris Salcedo, Carlos Amorales i Rivane 



Neuenschwander. A més, continua reforçant la seva principal singularitat, les 
grans instal·lacions, amb la incorporació d’obres d’artistes més joves. 
 
La Col·lecció MACBA es concep com un nou tipus de col·lecció pública que és 
alternativa al model enciclopèdic tradicional. La seva identitat es basa en 
l’elaboració de múltiples narracions que posen de manifest el caràcter actiu de 
l’espectador. Des dels inicis del Museu, la Fundació MACBA té un paper 
cabdal en l’adquisició de noves obres. Les propostes d’adquisició sempre les 
ha fet el director del Museu, aconsellat per un comitè assessor. Actualment, la 
Col·lecció funciona com a eix vertebrador del programa del Museu, tant en els 
àmbits de recerca, com en els projectes expositius, els seminaris i el Programa 
d’Estudis Independents (PEI). La Col·lecció està concebuda no solament com 
un conjunt d’objectes artístics, sinó com un bagatge intel·lectual i emotiu que 
traspassa l’oposició entre passat recent, present i futur. Està fortament arrelada 
a la cultura que ha generat el Museu i constitueix un dels seus elements més 
importants d’internacionalització. Inclou obres d’art en el sentit tradicional i 
nombrosos fons documentals que permeten la  reescriptura constant de la 
història de l’art.  
 
La Col·lecció defuig la lectura cronològica i lineal de la història de l’art 
contemporani, els relats únics i inamovibles, i proposa narracions 
interconnectades, relats del passat recent i propostes de futur. S’articula entorn 
de nuclis temàtics. El retorn a la realitat i la crítica de la ciutat contemporània 
aplega un conjunt de dibuixos, maquetes i publicacions del projecte New 

Babylon de Constant, textos situacionistes i obres de Guy Debord, Gordon 
Matta-Clark, Robert Frank, Manolo Laguillo, Jeff Wall i Craigie Horsfield, entre 
d’altres. En el joc i el plaer destaquen Öyvind Fahsltröm, Hernández-Díez, Palle 
Nielsen i Matt Mullican. En la crítica, Marcel Broodthaers com a figura 
primordial, amb un fons de cinquanta peces i pel·lícules, i també Philippe 
Thomas i Gerhard Richter. La crítica dels mitjans de comunicació, l’anàlisi 
social i les ideologies inclouen obres de Muntadas, Joan Rabascall, Francesc 
Abad i Francesc Torres. La televisió, el cinema, la dansa i el teatre com a 
llenguatges transformadors de l’art disposen d’obres de Dan Graham, David 
Lamelas, Rita McBride i Juan Muñoz, mentre que Lawrence Weiner destaca en 
l’apartat del llenguatge i de com la formulació lingüística de l’acció pot substituir 
la mateixa acció. Les instal·lacions de James Coleman (artista central a la 
Col·lecció MACBA) introdueixen el pas del paradigma fotogràfic a l’eclosió de la 
teatralitat. 
 
Al costat dels nuclis temàtics, hi ha conjunts rellevants com l’anomenat art 

conceptual català (amb presència important de la crítica social i política i dels 



estereotips de la dona en el cas d’artistes com Eulàlia Grau i Eugènia Balcells, 
molt properes a propostes com les de Martha Rosler) i la producció de Grup de 
Treball, Video-Nou i Tucumán Arde, pel que fa als anys seixanta. Destaquen 
també grups importants, com les peces de Gego i el conjunt procedent de la 
Col·lecció Bombelli, amb obres de Duchamp, Dieter Roth i Richard Hamilton, 
que enllacen amb les propostes més crítiques del pop europeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 
 
Servei de Premsa del MACBA 
93 481 33 56 / 93 481 47 17 / press@macba.cat 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 


